
TERÇA, 03 de MARÇO DE 2020. 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado falou que esta Casa é um Poder essencial num estado democrático. Falou que o 

parlamento paraense tem contribuído muito na solução de vários problemas para população 

paraense. Falou que antes do carnaval esteve junto com a Comissão de Saúde e Comissão de 

Direitos Humanos desta Casa em uma diligência na região de Abaetetuba e Barcarena para 

verificação da situação da contaminação dos recursos hídricos. 

CARLOS BORDALO (PT)  

O parlamentar falou que, no domingo, foi realizado um tradicional evento no Baixo Tocantins, 

que é a abertura da pesca do Mapará. Falou também que esta semana é a semana do 

empoderamento feminino nas escolas públicas e privadas do Estado, quando devem ser 

realizadas atividades nas escolas sobre o tema. Disse que solicitou, através de moção, à 

Prefeitura Municipal de Belém providências pela construção de uma ponte sobre o Igarapé 

Mata Fome. Falou que participou no domingo da Marcha Contra o Trabalho Infantil, que é uma 

marcha histórica. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre a Comissão de Estudos da Modernização Tributária, falou que, do dia 

14 de fevereiro a primeiro de março, andou por 58 municípios, onde levaram vários benefícios 

para a população. Parabenizou o governador Helder Barbalho por ter isentado o Marajó da 

taxa de ICMS. 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou sobre o naufrágio do navio Ana Karolinne 3 e falou que este navio não 

tem a mínima segurança para transportar passageiros, que esses navios precisam ser seguros, 

pois é o único meio de transporte para aquela região. Parabenizou a Policia Militar do 

município de Ulianópolis, onde agiram de forma rápida e encontraram a assassino do policial 

morto no município.   

RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTAS) 

O deputado parabenizou o governador Helder Barbalho pelo um avanço histórico em relação 

ao Marajó, isentando o ICMS para as empresas, assim levando mais investimentos para aquela 

região que tanto precisa, levando mais emprego para a população. Falou também que irá até 

Brasília para uma rede de ouvidoria, que está tentando implantar a nível nacional. 

 



THIAGO ARAUJO (CID23) 

O parlamentar falou sobre a educação no país, falou que existe uma política a ser 

implementada em 2020, que é a implementação na grade curricular da educação brasileira, 

que trata especificamente o conhecimento voltado para educação financeira dos brasileiros.  E 

disse que acha importante aprimorar, orientar a educação financeira.  

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado falou que hoje vão coletar assinaturas e dar entrada no documento que é fruto de 

uma Sessão Especial, que foi realizada nesta Casa, para discutir a implementação da polícia 

penal no Pará. Falou também sobre o naufrágio do navio próximo ao município de Almeirim e 

fez um apelo para todas as autoridades competentes para que façam uma força tarefa para 

ajudar aquela população.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar falou também sobre o naufrágio do navio e disse ser uma coisa previsível e 

disse que vai solicitar à Marinha explicações, pois é uma tragédia que não pode ficar no 

casuísmo. 

GRANDE EXPEDIENTE 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar parabenizou o Governador pela isenção do ICMS no Marajó e pediu que ele 

pense em incluir a Calha Norte, pois é uma região muito isolada e falou da necessidade que 

aquela região precisa de investimentos para assim gerar novos empregos, dando dignidade 

para as famílias.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado festejou a iniciativa do governo, assim estimulando e incentivando a região do 

Marajó a ter o mínimo de possibilidade de desenvolvimento próprio. Falou que o Marajó é 

uma região rica, mas que precisa de incentivos e de um olhar especial para aquela região e que 

o governo teve esse olhar. Falou que espera que os ambientalistas, negativistas e todos que 

gostam de vampirar o trabalho alheio possam observar os resultados que serão obtidos com 

os novos investimentos ali obtidos.  

DEL. TONI CUNHA (PTB) 

O parlamentar falou que, junto a Comissão de Constituição e Justiça, já deu parecer favorável a 

PEC que cria a Polícia Penal no âmbito do Estado do Pará. Falou também sobre um problema 

grave em Marabá, disse que como vice-prefeito lutou para destinar um tomógrafo para o 

Hospital Municipal de Marabá e depois de muitas tentativas e apelos, a gestão municipal 

decidiu receber o equipamento. Falou também que o único hospital regional de marabá não 

tem nenhum leito de UTI, disse que ofereceu mais de R$1 milhão em emendas suficientes para 

comprar 10 leitos de UTI e até agora não recebeu resposta do prefeito. 

 



FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre a Comissão de Prevenção às Drogas, disse que do dia 14 de fevereiro a 

1 de março foram em 28 municípios onde fizeram palestras sobre as drogas para 8.920 

pessoas. Falou que irá fazer moções e requerimentos para o Governo do Estado e Seduc para 

fazer reformas, ampliação das escolas. 

CARLOS BORDALO (PT)  

O deputado falou que ontem o Governador anunciou a isenção do ICMS para o Marajó, desta 

forma abrindo mão de receita, levando desenvolvimento para uma região. Disse que potencial 

não falta para aquela região e disse que podem transformar o Marajó no maior produtor de 

arroz do Brasil.   

 

Texto: Luana Lobato.  


